Zpráva o činnosti České archivní společnosti za rok 2017
Česká archivní společnost měla ke dni 31. 12. 2017 celkem 504 členů (496 individuálních a 8
kolektivních). Z celkového počtu je 310 členů řádných, 43 členů řádných v důchodovém věku,
studentské sekce mají dohromady 130 členů a konečného součtu dosahuje 13 členů čestných.
Během roku 2017 vstoupilo do ČAS celkem 31 nových členů, 2 členové vystoupili a 5 členů
bohužel zemřelo (kardinál Miloslav Vlk, Jiří Dušek, Blažena Przybylová, Jindřich Obršlík, Josef
Petráň).
Výbor ČAS se sešel celkem na osmi řádných schůzích. Výbor se zabýval aktuální i dlouhodobou
agendou společnosti a snažil se plnit schválený plán práce. Jeho schůzí se pravidelně účastnil
předseda revizní komise Daniel Doležal. V souvislosti s přijatým usnesením poslední valné
hromady ČAS výbor sledoval aktuální dění v českém archivnictví a živě diskutoval veškeré
podněty.
Předseda ČAS David Valůšek je z titulu své funkce členem Vědecké archivní rady (která se ovšem
za celý rok 2017 nesešla).
V Radě vědeckých společností zastupoval ČAS taktéž předseda David Valůšek.
Jiří Smitka zastupuje ČAS v českém komitétu Modrého štítu.
V České komisi pro UNESCO, fungující pod Ministerstvem zahraničních věcí ČR, zastupuje ČAS
Marek Ďurčanský.
Hlavním tématem jednání výboru a stěžejní akcí roku 2017 byla 17. celostátní archivní konference
v Liberci, která se uskutečnila ve dnech 25.-27. dubna v Centru Babylon. Konference přinesla řadu
novinek, které byly vesměs pozitivně přijaty. Více než 400 účastníků mělo možnost vybrat si
z bohatého programu ve třech paralelních sekcích, přičemž jako pomyslná červená nit se celou
konferencí neslo hlavní historicko-archivní téma Německé okupační správy v letech 1938-1945.
Další témata reflektovala nejen aktuální palčivé otázky našeho oboru, ale i problémy dlouhodobé.
Aby se všichni účastníci v programu dokázali lépe orientovat, byla premiérově vydána konferenční
brožura. Doprovodný program byl taktéž poměrně robustní tak, aby si každý mohl vybrat dle své
chuti a časových možností. Kolektivní monografie z hlavního tématu konference bude vydána
v první polovině roku 2018, zprávy z jednotlivých dalších sekcí naleznete v Ročence ČAS.
Vzápětí po skončení konference byla vytvořena pracovní skupina, která začala připravovat
konferenci následující, která se uskuteční v Plzni v dubnu roku 2019.
Mezinárodní vztahy ČAS byly tradičně velmi bohaté:
Počátkem května se zúčastnil Martin Myšička 22. saského Archivtagu v Drážďanech.
David Valůšek se zúčastnil jako zástupce ČAS XXI. Archivních dní ve Slovenské republice,
tentokrát v Martině.
ČAS se stala jedním ze spoluorganizátorů společného zasedání rakouských, německých a českých
archivářek a archivářů vysokých škol a vědeckých institucí, které se s tématem Normen und Ethos.
Schreiben die Archivarinnen und Archivare die Geschichte? uskutečnilo v dubnu 2017 ve Vídni.
ČAS zastupoval na tomto jednání Marek Ďurčanský.
Maďarské výroční konference ve městě Miscolc se v červenci 2017 zúčastnili David Valůšek. Karel
Halla a Daniel Doležal.
David Valůšek a Marek Ďurčanský byli hosty VII. všeobecného sjezdu polských archivářů ve městě
Kielce.
87. německý Archivtag se konal v září ve Wolfsburgu. Za ČAS byl přítomen Karel Halla.
Michal Severa byl na počátku října hostem 39. rakouského Archivtagu ve městě Bregenz.
Na přelomu června a července 2017 se v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR konala výstava Od
Visegrádu do Visegrádu. Slavnostní vernisáže se zúčastnilo nejen vícero zástupců evropských států,
úvodní zdravici přednesla velvyslankyně Grazina Bernatowicz, ale i další významné osobnosti.

Ediční činnost ČAS
Počátkem roku 2018 byla připravena tradiční Ročenka ČAS v roce 2017, která je distribuována na
této valné hromadě.
Průběžně probíhaly práce na konferenční monografii z Liberce, do konce roku byly shromážděny
všechny příspěvky a provedena základní redakce Zdeňkem Kravarem, Karlem Řeháčkem a Markem
Poloncarzem.
Česká archivní společnost provozovala svou internetovou stránku na adrese www.cesarch.cz, jejíž
inovace a optimalizace byla častým námětem debat na schůzích výboru. Zároveň byly v provozu
tematické stránky www.denarchivu.cz, stejně jako facebookové profily ČAS a MDA.
V roce 2017 byl vypsán další ročník studentské vědecké soutěže O cenu univ. prof. Sáši Duškové.
Přihlášených 11 prací posoudila hodnotící komise ve složení Karel Chobot, Vladimíra Hradecká,
Vlastimil Kolda, Marie Ryantová a Ludmila Sulitková. Patronem soutěže nadále zůstala firma Bach
systems s. r. o. Slavnostní vyhlášení výsledků tentokrát proběhlo 24. listopadu v MZA Brno.
Na počátku října byla uspořádána tradiční podzimní exkurze, z archivních cílů byly hlavními
lákadly Státní okresní archiv Mělník, Státní okresní archiv Děčín a děčínská pobočka SOA
Litoměřice. Z nearchivních cílů je možno jmenovat prohlídku města Mělníka, exkurzi
v rekonstruovaném pivovaru v Lobči, děčínskou syangogu a zámek, stejně jako celé město Děčín.
Turistiky chtivé účastníky jistě potěšil výšlap na Děčínský sněžník nebo toulání Tiskými stěnami.
K mezinárodnímu dni archivů, jehož je ČAS koordinátorem, se v roce 2017 připojilo 56 archivů.
Datum 9. června resp. první polovina června si evidentně získala své pevné místo v kalendáři
českých archivů.
ČAS podpořila konferenci pořádanou Pekařovou společností Českého ráje, jejímž tématem se
tentokrát stala osobnost Václava Chaloupeckého. Konference se konala v Jičíně.
Další konference, kterou podpořila ČAS, se uskutečnila v Brandýse nad Labem, a týkala se
osobnosti vědce a cestovatele Ludvíka Salvátora.
ČAS v loňském roce čerpala a řádně vyúčtovala dotaci RVS ve výši 30 000,- Kč, která byla použita
na předtiskovou přípravu a tisk Ročenky ČAS v roce 2016. Dotace RVS ve výši 30 000,- Kč byla
čerpána na zabezpečení konference v Liberci.
V rámci ČAS pracovalo v roce 2017 pět studentských sekcí, 2 regionální pobočky a 1 odborná
skupina.

